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O CRESCIMENTO DO EMPREGO QUALIFICADO EM PORTUGAL

Maria de Lurdes Rodrigues

Nas úl ti mas se ma nas a im pren sa na ci o nal tem fe i to eco de no tí ci as que apon tam
para o de crés ci mo do em pre go qua li fi ca do em Por tu gal, ten do por base da dos do
Inqué ri to ao Empre go do Insti tu to Na ci o nal de Esta tís ti ca.1 Tais no tí ci as sus ci tam-me
os se guin tes co men tá ri os:

O em pre go qua li fi ca do em Por tu gal cres ce re gu lar men te há vá ri as dé ca das:
bas ta es tar aten to à ac tu a li da de, ler os jor na is e dar con ta das no tí ci as so bre o au -
men to e ex pan são do en si no su pe ri or que, nos úl ti mos anos, tem vin do a ofe re cer
anu al men te mais de 80.000 mil aces sos; bas ta pen sar nos cer ca de 50.000 jo vens di -
plo ma dos que anu al men te en tram no mer ca do de tra ba lho pú bli co e pri va do.2

Pen sar um pou co nes tes e em ou tros nú me ros, so bre a re a li da de por tu gue sa, per -
mi te con clu ir que o em pre go qua li fi ca do só pode ter cres ci do! É uma evi dên cia com 
ma ni fes ta ções em mu i tas di men sões da nos sa vida.

Os da dos es ta tís ti cos de vi am con fir mar e re ve lar a me di da des te cres ci men to: 
quan to cres ceu o em pre go de di plo ma dos? Como cres ceu? A que rit mo? Em que
sec to res? E de fac to exis tem da dos es ta tís ti cos de vá ri as fon tes que con fir mam a
evo lu ção po si ti va nes ta ma té ria e que in di cam al gu mas con di ções do cres ci men to
do em pre go qua li fi ca do: os da dos da edu ca ção, os da dos dos cen sos, os da dos dos
qua dros de pes so al anu al men te pu bli ca dos.

Como se pode ve ri fi car nos da dos apre sen ta dos, o em pre go de di plo ma dos,
só no sec tor pri va do, cres ce 10% ao ano, uma taxa mu i to su pe ri or à do cres ci men to
do em pre go no ge ral (3,5%). No sec tor das TIC, o em pre go de di plo ma dos cres ce
12% ao ano. Se se jun tar a es tes da dos o em pre go na ad mi nis tra ção pú bli ca, so bre -
tu do nos sec to res do en si no e da sa ú de, es tas ta xas são se gu ra men te mais ele va das.

O cres ci men to do em pre go qua li fi ca do é, aliás, co e ren te com o es for ço de for -
ma ção fe i to no nos so país, tra du zi do no nú me ro de di plo ma dos do en si no su pe ri or 
que en tram no mer ca do de tra ba lho. Se as sim não fos se, o país es ta ria a vi ver uma
gra ve cri se so ci al e eco nó mi ca sem pre ce den tes.

To da via, o INE dis põe de um ins tru men to de pro du ção de es ta tís ti cas desi -
gnado Inqué ri to ao Empre go que, en tre os anos de 1992 e 2000, apre sen ta re sul ta dos
di ver gen tes des ta ten dên cia. Se gun do os re sul ta dos do Inqué ri to ao Empre go, o
nú me ro de ac ti vos nas cha ma das pro fis sões ci en tí fi cas e téc ni cas, nas pro fis sões
qua li fi ca das, como en ge nhe i ros, ad vo ga dos, mé di cos, pro fes so res, en fer me i ros,
con ta bi lis tas, etc., te ria de cres ci do en tre 1992 e 2000. Estes da dos es tão pu bli ca dos
em pa pel, es tão dis po ní ve is no sí tio do INE na Inter net e es tão tam bém dis po ní ve is
nas ba ses de da dos do Eu ros tat.

Ora, o Inqué ri to ao Empre go tem pro ble mas de fi a bi li da de de da dos, de cor ren -
tes das ca rac te rís ti cas da amos tra da po pu la ção uti li za da até 1997, ten do sido, por
essa ra zão, ini ci a da uma nova sé rie de da dos a par tir de 1998. Este in qué ri to tem
ain da pro ble mas de clas si fi ca ção/co di fi ca ção das pro fis sões de cla ra das pe los in di -
ví du os in qui ri dos, de ven do a sua uti li za ção ser acom pa nha da de gran des re ser vas
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para iden ti fi car o nú me ro de ac ti vos ou de em pre ga dos em pro fis sões es pe cí fi cas,
como por exem plo as re la ci o na das com as tec no lo gi as de in for ma ção.

Para ser mais pre ci sa:

1) os da dos do Inqué ri to ao Empre go da sé rie 1992 a 1997 não po dem ser com pa ra -
dos com os da sé rie pos te ri or (1998 a 2002);

2) os da dos do Inqué ri to ao Empre go an te ri o res a 1998 con têm er ros que im pe dem
a sua uti li za ção para me dir a evo lu ção do em pre go qua li fi ca do, qual quer que
seja a sua de fi ni ção, e em par ti cu lar no sec tor das tec no lo gi as da in for ma ção;
de vem por isso ser anu la dos ou cor ri gi dos (por exer cí cio de es ti ma ti va);

3) os da dos do Inqué ri to ao Empre go têm sido di vul ga dos e dis po ni bi li za dos sem
ne nhu ma re fe rên cia às duas li mi ta ções an te ri o res.

O fac to de se man ter, em ba ses de da dos na ci o na is e in ter na ci o na is, in for ma ção er -
ra da so bre Por tu gal, sem ne nhu ma es pé cie de res tri ção ao seu uso, e sem meta-in -
for ma ção que aler te para a des con ti nu i da de das sé ri es e para os er ros de pro du ção
es ta tís ti ca, tem per mi ti do a ela bo ra ção de es tu dos com pa ra ti vos que con têm er ros
gros se i ros so bre a re a li da de na ci o nal e que em mu i to pre ju di cam o país.

Nes ta ma té ria em par ti cu lar, ou seja, no que res pe i ta à dis po ni bi li da de de re -
cur sos al ta men te qua li fi ca dos, qual quer de ci são de in ves ti men to es tran ge i ro no
país po de rá fi car com pro me ti da pela di fu são des te tipo de in for ma ção es ta tís ti ca.
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Fontes estatísticas 1995 1996 1997 1998 1999 Tmca(1)

Trabalhadores recenseados nos quadros de pessoal 2062505 2062601 2168993 2250344 2374796 3,5%
Trabalhadores diplomados 70769 77060 77060 103824 116997 9,5%
Trabalhadores diplomados no sector TIC 7077 8036 9213 11259 12692 11,8%

Nota: 1) Taxa mé dia de cres ci men to anu al.

Fon tes: Qu a dros de Pes so al/OCT, em So ci e da de da Infor ma ção: Prin ci pa is Indi ca do res Esta tís ti cos, 1995-2001.

Quadro 1 Evo lu ção do em pre go qua li fi ca do, 1995-1999

Ensino superior 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 Tmca(1)

Alunos matriculados (1ª vez) 76039 74586 81519 87306 95164 5,8%
Alunos matriculados (1ª  vez) em cursos TIC 6880 6424 7331 7131 8333 4,9%
Diplomados 39873 43061 48258 50877 --- 8,5%
Diplomados de cursos TIC 2141 2488 2429 2647 --- 7,3%

Nota: 1) Taxa mé dia de cres ci men to anu al.

Fon tes: Esta tís ti cas de Edu ca ção, DAPP/OCT, em So ci e da de da Infor ma ção: Prin ci pa is Indi ca do res Esta tís ti cos
1995-2001.

Quadro 2 Evo lu ção do en si no su pe ri or glo bal e dos cur sos TIC, se gun do os alu nos ma tri cu la dos
e os efec ti vos di plo ma dos, 1996/97 a 2000/01



Isto é tan to mais gra ve quan to o país tem fe i to um es for ço real de for ma ção avan ça -
da de re cur sos hu ma nos e apre sen ta as ma i o res ta xas de cres ci men to no pa no ra ma
da UE.

Não é ra zoá vel que, aos pro ble mas de dé fice es tru tu ral que o país apre sen ta,
se so mem pro ble mas fic tí ci os de cor ren tes de er ros es ta tís ti cos.

Lis boa, 12 de Se tem bro de 2002

Notas

1 Ver ar ti gos do jor nal Expres so: “Por tu gal per de em pre go qua li fi ca do”, de 24 de
Agos to de 2002, e “Por tu gal lon ge da UE na qua li fi ca ção do em pre go”, de 7 de
 Setembro de 2002. 

2 O con ce i to de em pre go qua li fi ca do re co bre na ge ne ra li da de: o em pre go dos di plo -
ma dos do en si no su pe ri or e/ou dos qua dros da ad mi nis tra ção pú bli ca, di ri gen tes
e qua dros su pe ri o res das em pre sas (CNP-1); dos es pe ci a lis tas das pro fis sões in te -
lec tu a is e ci en tí fi cas (CNP-2); e dos téc ni cos e pro fis si o na is de ní vel in ter mé dio
(CNP-3). Pode ob ter-se pelo cru za men to de ca te go ri as das no men cla tu ras re la ti vas
ao ní vel de for ma ção e à pro fis são. 

Maria de Lurdes Rodrigues. Presidente do Observatório das Ciências e das
Tecnologias.
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